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BAB III 

METODE PENILITIAN 

Dalam penelitian ini peneliti akan menjabarkan metodologi yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Metode atau metodelogi penelitian ini akan menggambarkan 

bagaimana langkah atau strategi peneliti dalam menjawab perumusan masalah 

penelitian.  

3.1  Pendekatan penelitian 

Penelitian yang berjudul “Representasi Perempuan dalm Majalah Pria” ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Septiawan Santana K. dalam buku nya 

yang berjudul “Menulis Ilmiah: Metode penelitian kualitatif” mengatakan dalam laporan 

kualitatiff, peneliti melaporkan temuannya secara naratif. Secara bertutur, bagai 

bercerita pada teman sejawat, peneliti melaporkannya. Adapun perbedaan dengan 

pnyajian kuantitatif yang mana kuantitatif memakai variabel, reliabilitas, statistik, 

hipotesis, replikasi, dan skala. Laporannya mengukur soal – soal seperti attitude, social 

pressure, intelligence, dan semacamnya (Santana, 2007). 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok (Machmud, 2016). 
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3.2  Jenis Penelitian dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi interpretatif. Peneliti hendak 

menggali makna dari foto ilustrasi perempuan yang terdapat dalam majalah pria “Men’s 

Health”. 

Dasar penelitian ini adalah analisis semiotika model Roland Barthes. Dimana 

secara garis besar semiotika sendiri merupakan teori tentang tanda. Sedangkan tanda itu 

sendiri menurut Littlejohn, 1996:64 adalah basis dari seluruh komunikasi. Jadi semiotika 

berarti suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Pada dasarnya semiotika 

hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal – hal (thing). 

Memaknai berarti bahwa objek – objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal 

mana objek – objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi system 

terstruktur dari tanda. Sedangkan Charles Morris dalam menyebut sebagai suatu proses 

tanda, yaitu proses ketika sesuatu merupakan tanda bagi beberapa organisme (Sobur, 

2006). 

Semiotika menurut Umberto Eco adalah sebuah model ilmu pengetahuan sosial 

dalam memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yanng 

disebut “tanda”. Semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, semion yang berarti 

tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang 

lain atas dasar konvensi social (Machmud, 2016).  
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3.3  Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksana mulai 20 Februari – 30 Juni 2017, dimulai dari tahap 

pembuatan proposal penelitian hingga hasil akhir berupa naskah skripsi. 

 

3.4  Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah foto ilustrasi perempuan yang ada pada majalah pria 

“Men’s Health edisi NO.05 / XVI Mei 2016” sebanyak delapan foto dalam dua rubrik.  

 

3.5  Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data primer dalam penelitian ini adalah foto ilustrasi permpuan yang ada 

di majalah Men’s Health dalam rubrik kencan 

 Judul Majalah : Men’s Health 

 Edisi   : NO.05 / XVI Mei2016 

 Rubrik   : Kencan & Rupa 

 Jumlah Foto  : 8 foto 

 Model   : Karina Nadila, Shopia Fionnita, Ira & Sasha 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam mendukung data primer. Data 

sekunder tersebut berupa buku – buku ilmiah, dokumen – dokumen resmi, maupun 

internet yang  berhubungan dan berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotik Roland 

Barthes untuk menginterpretasikan makna denotasi, konotasi serta mitos yang terdapat 

dalam majalah Men’s Health rubrik kencan. 

Makna denotasi sendiri menurut Barthes yaitu makna tingkat pertama yang 

bersifat objektif (first order) yang dapat diberikan terhadap lambang – lambang, yakni 

dengan mengaitkan secara langsung antara lambang dengan realitas atau gejala yang 

ditunjuk. Kemudian makna konotasi adalah makna – makna yang dapat diberikan pada 

lambang – lambang dengan mengacu pada nilai – nilai budaya yang karenanya berada 

pada tingkatann kedua (second order). Sedangkan mitos  adalah bagaimana kebudayaan 

memahami aspek tentang realitas atau gejala alam. Keseluruhan tanda dalam denotasi 

berfungsi sebagai penanda pada konotasi atau mitos. Aspek subjektif berkaitan dengan 

kemampuan artistik dan daya kreativitas yang dibentuk oleh kebudayaan, mitos, 

kepercayaan, ideologi atau ketidaksaddaran itu sendiri. 
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Gambar 2. 

Peta Kerja Tanda Roland Barthes  

 

Dapat dilihat pada peta kerja Barthes diatas tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah 

juga penanda konotatif (I). “Jadi, dalam konsep Barthes tanda konotatif tidak sekedar 

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya”. Dalam kerangka Barthes. Konotasi identik dengan operasi 

ideologi yang disebutnya sebagai “mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai – nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode 

tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, 

namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan 

yang telah ada sebelumnya atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem 

pemaknaan tatanan kedua. Di dalam mitos pula sebagai petanda dapat memilki penanda 

(Zainul, 2015). 

 

 


